
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 333 
13 OUTUBRO A 
20 OUTUBRO 2019 

Email: parocoanha@diocesedeviana.pt 
Website: www.paroquiavnanha.com 

1ª Leitura 
2 Reis 5,14-17 
Salmo 
97 (98) 
2ª Leitura 
2 Tim 2,8-13  
Evangelho 
Lc 17,11-19 
 

Caros amigos:  
 
Em horas de aflição e desespero, só mesmo em Deus podemos encontrar 
refúgio e consolo, cura e ânimo. O Evangelho deste XXVIII Domingo do Tempo 
Comum, convida-nos a confiar, mas também a agradecer: uma virtude de 
poucos, mas que somos desafiados a cultivar na nossa vida. Aprendamos a 
voltar cada dia atrás para dar glória a Deus! 
 

O Evangelho deste Domingo trata uma realidade muito comum no tempo de 
Jesus: a lepra. A lepra, doença infeciosa sem cura naquele tempo, era considerada 
um castigo de Deus. Os leprosos eram totalmente marginalizados da sociedade; 
tinham de ficar longe dos seus conterrâneos para não os contaminarem e 
deveriam gritar para anunciar a sua presença. E assim fizeram com Jesus. Mas 
estes homens, feridos pela doença e pelo desprezo de toda a sociedade, saíram 
confiantes ao encontro de Jesus. Sabiam que aquele homem que por ali passava 
era diferente de todos os demais. Por isso, saíram ao seu encontro gritando 
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Estes homens sabem que Jesus é o único 
que os pode libertar de todos os males. A sua confiança é tão grande que os faz, 
até, gritar em alta voz: «tem compaixão de nós». Só Jesus liberta, só Ele nos pode 
sarar de todas as “lepras”, isto é, de todas as nossas enfermidades, sejam elas de 
carácter físico, psíquico ou moral. Confiemos a Jesus todos os nossos sofrimentos, 
as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas fadigas. Confiemos tudo a Jesus 
e aprendamos a dizer, como os dez leprosos: «Jesus, Mestre, tem compaixão de 
mim». 
 

XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

DEZ LEPROSOS  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 13 de Outubro – XXVIII Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia do XXVIII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho (2ª 
Leitura); D. Céu Cruz (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix  
Segunda-feira, 14 de Outubro – S. Calisto I, Papa e Mártir (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 15 de Outubro – S. Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja (MO)  
- 17h00-18h30- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia de  7º dia de Maria Meira Lima Novo - AO 
- Leitora: Cristina Cunha  
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
Quarta-feira, 16 de Outubro – S. Hedwiges, Religiosa e S. Margarida Maria Alacoque 
(MF) 
- 17h00-18h30- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Rosa Carvalho 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Rosa Carvalho 
 Quinta-feira, 17 de Outubro – S. Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir (MO)  
- 17h00-18h30- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Meira 
Sexta-feira, 18 de Outubro – S. João XXIII, Papa – (Mf) 
- 17h30 – Catequese dos 2º e 4º Anos 
- Não há celebração da Eucaristia 
Sábado, 19 de Outubro - S. Paulo da Cruz, Presbítero (MF) 
- 10h00 – Catequese do 10º Ano 
- 17h30 – Catequese dos 1º; 3º; 5º; 6º; 7º; 8º e 9º Anos 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – 9º Ano da 
Catequese 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XIX do Tempo Comum. Anima a Liturgia o 9º Ano da 
Catequese 
- Leitores: 9º Ano da Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Miguel Sousa 
- 21h30 – Formação de Vicentinos (Barroselas) 
 Domingo, 20 de Outubro – XIX Domingo do Tempo Comum -Dia Mundial das Missões 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do XIX Domingo do Tempo Comum, em Dia Mundial das Missões, pelo 
Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Arminda Correia (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Céu Vieira (2ª 
Leitura); D. Arminda Correia (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz  
 

Senhor Jesus «tem compaixão de mim».  
Tu que vieste libertar-nos de tudo quanto não nos permite ser livres, «tem compaixão 
de mim». Enredo-me em tantas coisas que não me deixam ser livre, por isso te rezo: 
«tem compaixão de mim». Sei que só Tu me podes libertar. Pede, pois, o que quiseres 
que só isso eu desejo.  
E assim, livre de tudo, poderei bendizer-Te eternamente pelas graças que me 
concedes. Amém. 
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

DIA 20 
DOMINGO - 09H00  

Terça-feira, 15 de Outubro – S. Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja (MO)  
- 7º dia de Maria Meira Lima Novo – int. AO 
- ANIV. NATAL. Adélio Lapeiro Caramalho – int. esposa e filhas 
– Manuel Rodrigues Sá Lima e esposa Maria dos Anjos  – int. filhos 
– Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido – int. filha Maria 
- Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. Confraria de Nª Sª do Rosário 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 19 
SÁBADO 
19H00  

Domingo, 20 de Outubro – XIX Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

3.  Conforme anunciei no fim-de-semana passado, o senhor bispo da Diocese – D Anacleto Oliveira – 
convoca todos os diocesanos a participarem numa Peregrinação Diocesana ao Santuário de Fátima 
no dia 27 do corrente (deste Domingo a 15 dias). Com esta Peregrinação pretende, o senhor Bispo, 
consagrar à Mãe do Céu e Mãe nossa a Diocese de Viana do Castelo – à qual todos pertencemos - 
assim como, confiar-lhe o novo Ano Pastoral que já iniciamos e que é, por natureza, marcadamente 
mariano.Assim, nesse dia, sairemos da nossa Paróquia às 06h00 (de junto do Centro Social 
Paroquial), em autocarro da Agência Barquense, a fim de participarmos na recitação do Terço, 
presidida pelo senhor D Anacleto na Capelinha das Aparições, às 10h00. Pelas 10h30, sairemos em 
procissão da Capelinha até ao Altar do recinto, com o andor da imagem de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima. Aí, pelas 11h00, será celebrada a Eucaristia, à qual também preside o senhor Bispo e 
concelebrada por todos os sacerdotes da Diocese. No final, segue-se a Consagração e a Procissão do 
Adeus.O preço por pessoa é de € 15,00 (viagem) e mais € 15,00 para o almoço no Restaurante Aleluia. 
O que dá€ 30,00 por pessoa. No entanto, o almoço é opcional, quem preferir levar farnel pode fazê-
lo. 
 

 

DIA 15 
TERÇA-FEIRA 
19H00  

DIA 16 
QUARTA-FEIRA 
19H00  

Quarta-feira, 16 de Outubro – S. Hedwiges, Religiosa e S. Margarida Maria Alacoque (MF) 
- 7º dia de Laurinda Amorim – int. AO 
- 30º dia de Maria Constança dos Santos Lima – int. família 
- ANIV. NATAL. Bruno Miguel Martins Alves – int. pais 
- José Rocha Fernandes – int. filho Paulo 
– Maria Domingues Felgueiras Sampaio e marido - int. filha Augusta 
- Piedade Fernandes da Cunha, marido e filho Vítor – int. Maria de Fátima 
 

DIA 17 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Quinta-feira, 17 de Outubro – S. Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir (MO)  
- 30º dia de Maria Augusta Gonçalves Pereira – int. Confraria do SS. Sacramento 
- ANIV. NATAL. José António do Rego (6ª feira) – int. esposa 
– Agostinho Esteves de Carvalho – int. irmã Isaura 
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- António Afonso Dias Júnior – int. esposa 
- Lurdes Baltar e marido- int. filha e marido 
Sábado, 19 de Outubro – S. Paulo da Cruz, Presbítero (MF) 
- ANIV. Carma Martins Neiva e marido José – int. filhos 
- 1º ANIV. José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa, filha e neto 
- ANIV. NATAL. José Carlos da Silva Lima (Domingo) – int. família 
- Angelina da Costa Araújo e marido – int. Joaquim Fernandes e Filhas 
- Guilhermina Martins e José Fernandes Penteado- Int. filha 
- Joaquim Araújo Lima – int. amiga 
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada Guilhermina Cunha – int. 
Ingrid Van Dorpe 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Matias Augusto Ribeiro Vieira – int. Beatriz 
– Moisés Cardoso da Costa – int. Joaquim Fernandes e Filhas 
- Manuel da Silva Matos , esposa e cunhada – int. filha 
- Maria de Lurdes Martins Carvalho e José da Silva Carvalho – int. irmã Rosa 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Durante esta semana vou fazer a revisão do dia que passou e agradecer as 

graças que o Senhor me concedeu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

“IDE MOSTRAR-
VOS AOS 
SACERDOTES” 

GRATIDÃO  

De acordo com a lei de Moisés, os leprosos depois curados, deveriam apresentar-se aos 

sacerdotes para o rito da purificação. No entanto, Jesus manda os leprosos 

apresentarem-se aos sacerdotes que, contudo, ainda não tinham sido curados. Só pelo 

caminho é que os dez ficaram livres dessa terrível doença. Este pormenor é muito 

importante: os dez leprosos tiveram fé em Jesus, acreditaram de todo o coração que 

Ele os livraria da lepra. Puseram-se a caminho, acreditando que o seu pedido havia sido 

escutado por Jesus, vendo, no entanto, que os seus corpos continuavam com os sinais 

lacerantes da lepra. A fé em Jesus e no seu poder foi maior que a evidência da doença. 

E comigo, como é? Tenho essa mesma fé que me faz crer ainda que nada tenha 

mudado, ainda que tudo continue na mesma? Creio apesar e independentemente de 

tudo ou deixo-me prender nos meus esquemas, ideias e racionalismos? Deixemo-nos 

interpelar por Jesus, confiemos que Ele é o Senhor da morte e da vida e, 

simplesmente, coloquemo-nos a caminho. 

O Evangelho termina chamando-nos à atenção para a gratidão. Depois de todo o 

percurso de fé daqueles homens, TODOS ficaram curados. Mas só um voltou para 

agradecer e bendizer a Deus. A alegria de ser curado levou esse homem a fazer o 

caminho inverso e agradecer Àquele que lhe possibilitou a cura. A alegria de nos 

sabermos curados por Jesus, de nos sabermos livres de tantas prisões que nos 

escravizam, deve fazer-nos voltar atrás, deve fazer-nos retornar cada dia até Ele e dar-

Lhe graças pelo bem que nos faz. Todos foram agraciados, mas só a um foi dito que a 

sua fé o havia salvo porque só um regressou para dar graças a Deus. Sejamos cada dia 

esse que regressa e, aos pés do Senhor, agradeçamos-lhe todas as graças que nos 

concede. 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana: Obras da Igreja - € 100,00 

2. Resultados das eleições legislativas 2019 na nossa freguesia em comparação 
com as de 2015: 
ELEITORES: 2 289; VOTANTES: 1 355; PS: (2015 - 381) – 509; PSD: (2015 - 578) – 
457; BE: (2015 – 142) – 116; PCP/PEV: (2015 – 56) - 26; CDS: 48; OUTROS: (2015 – 
156) - 115; VOTOS EM BRANCO: (2015 – 53) – 55; NULOS: (2015 – 36) – 29; 
ABSTENÇÃO: 41%; 

 


